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UITGAVES SCHOOLJAAR 2018-2019 
Uitgave 8: Donderdag 21 maart 2019 

Uitgave 9: Donderdag 9 mei 2019 

Uitgave 10: Donderdag 6 juni 2019 

Uitgave 11: Vrijdag 5 juli 2019 

 

 

 

PLANNING 
Donderdag 21 februari: 

 19.00 uur MR-vergadering. 

 Nieuwsbrief 7. 

Dinsdag 26 februari: 

 Middag en avond ouderspreekuur. 

Woensdag 27 februari: 

 Derde informatieavond voor groep 8. 

Donderdag 28 februari: 

 Vanaf 19.30 uur Carnavalsbal voor alle leerlingen op school. 

Vrijdag 1 maart: 

 Lesuur 1 vervalt, lessen starten om 09.15 uur. 

Maandag 4 tot en met vrijdag 8 maart:   

 Carnavalsvakantie. 

Maandag 11 maart: 

 Huiswerkvrij. 

Woensdag 13 maart: 

 1e en 2e lesuur: Rekentoets 2F (90 minuten), voor deel leerjaar 4. 

Donderdag 14 maart: 

 1e, 2e en 3e lesuur: Rekentoets 3F (120 minuten), voor deel leerjaar 4. 

Maandag 18 maart: 

 19.30 uur ouderraad. 

Dinsdag 19 maart:  

 Excursie Lille leerlingen leerjaar 3 en 4 met Frans. 

Donderdag 21 maart:   

 Nieuwsbrief 8. 

 Concert muziek examengroep. 

 

ALGEMEEN 

http://www.terapelerharmonie.nl/agenda.htm


Vrijdag 22 maart: 

 14.30 uur en 15.30 uur inhalen toetsen leerjaar 4. 

Dinsdag 26 maart: 

 Studiedag, alle leerlingen zijn vrij. 

Woensdag 26 maart: 

 Binnensportdag leerjaar 1. 

 Carrousel nask leerjaar 2 op school. 

 Waterspelen in Eindhoven voor leerlingen leerjaar 3 met lo2 in het pakket. 

 Excursie Zoo Arnhem voor leerjaar 4 met biologie in het pakket. 

Donderdag 28 maart: 

 Binnensportdag leerjaar 2. 

Vrijdag 29 maart: 

 Herkansing periode 3 leerjaar 4. 

Maandag 1 april: 

 Start toetsweek leerjaar 4. 

Donderdag 4 april: 

 Proefexpeditie. Award voor Brons. 

Vrijdag 5 april: 

 Einde toetsweek leerjaar 4. 

Maandag 8 april: 

 12.00 uur: sluitingstermijn inschrijving herkansingen leerjaar 1 t/m 3. 

Dinsdag 9 april: 

 Inhalen toetsen leerjaar 4. 

Woensdag 10 april: 

 Excursie museum leerjaar 4 met tekenen in het pakket. 

Woensdag 10 en donderdag 11 april: 

 14.30 uur en 15.30 uur herkansing leerjaar 1 t/m 3. 

Donderdag 11 april: 

 Eindvergadering leerjaar 4 en vaststelling schoolexamen cijfer. 

 19.00 uur MR. 

Zaterdag 13 en zondag 14 april: 

 Expeditie brons in Ardennen. 

Donderdag 18 april: 

 Vertrek leerjaar 4 naar diverse bestemmingen. 

Vrijdag 19 april: 

 Terugkomst leerjaar 4. 

 Hip Hop dag leerjaar 3. 

Maandag 22 april: 

 Start meivakantie. 

  

 

 

GEZONDE SCHOOL 
 

 

 

 

 

 

Onze school is gezond! 

Wij zijn supertrots! Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald! Het vignet Gezonde School is een 

kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. 

 

 

 



Actieve en gezonde leerlingen 

Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat we op onze school zorgen voor actieve en gezonde leerlingen, een 

veilige schoolomgeving en een fris klimaat. Ook vindt de jury dat we aandacht hebben voor de persoonlijke en sociale 

ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, 

betere schoolprestaties en minder schooluitval. 

Veel aandacht voor voeding 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat voeding. Hiervoor zetten we onder andere 

de volgende activiteiten in: het project de fitste klas in leerjaar 2, het lespakket ‘weet wat je eet’ bij biologie, en 

natuurlijk zorgen we voor een gezonde schoolkantine! 

 

Meer weten over de Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 

 

 

 

STICHTING LEERGELD HELMOND 
Alle kinderen kunnen meedoen dankzij het Kindpakket 

Heeft u het als ouder met kinderen tussen de 0 en 18 jaar financieel niet zo breed? Dan kunt u een beroep doen op het 

Kindpakket. Vanuit het Kindpakket worden onder andere schoolreisjes, schoolspullen, contributie voor sport- of 

muziekles, zwemles en tal van andere zaken vergoed. De bedoeling is dat door het Kindpakket alle kinderen uit 

Helmond evenveel kansen krijgen. Zodat ze zich net als hun leeftijdsgenootjes kunnen ontplooien, dat ze hun talenten 

kunnen ontdekken en dat ze kunnen werken aan hun zelfvertrouwen.  

Contact met Stichting Leergeld Helmond 

Wilt u gebruik maken van het Kindpakket of kent u iemand in uw omgeving die deze ondersteuning goed kan 

gebruiken? Neem dan contact op met Stichting Leergeld Helmond via info@leergeld-helmond.nl of 0492-522 828 

(maandag, woensdag en donderdag van 09.30 tot 11.30 uur). 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief zit de folder Stichting Leergeld. 

 

 

 

CARNAVALSFEEST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gezondeschool.nl/


 

 

 

 

 
 
SPORTKLAS LEERJAAR 1 
Inmiddels zijn we ruim een half schooljaar onderweg met onze sportklas uit leerjaar 1. Een mooi moment om eens een 

beeld te geven van een aantal activiteiten die plaats gevonden hebben. Het doel van de activiteiten is de leerlingen 

kennis te laten maken met verschillende sporten (verbreding binnen de sportwereld). Ook worden er naast 

onderstaande activiteiten andere onderdelen aangeboden die voornamelijk plaats vinden in de VEKA sporthal.  

Sportklasmiddag: 

De sportklasleerlingen uit leerjaar 1 zijn tijdens de sportklasmiddag naar 

Eindhoven geweest voor een schaatsclinic. Na 1 uur les hebben alle leerlingen 

mee gedaan aan een ijshockeytoernooi. Na het toernooi ging de muziek en de 

discolampen aan en hebben de leerlingen op een gezellige manier hun kunsten 

mogen vertonen. 

Frisbeegolf:  

Op ons sportveld bij MULO (honkbalvereniging) hebben alle leerlingen een 

frisbeegolf-activiteit gedaan. Een hele leuke variant op het gewone golfspel 

waarbij de leerlingen in zo weinig mogelijk worpen een 9 holes baan proberen af te leggen. 

Mountainbike: 

In de bossen ligt een prachtige mountainbikeroute waar alle leerlingen op hun eigen niveau hebben mogen 

mountainbiken. Voor velen een spannende en leerzame activiteit. De 1e week stond in het teken van kennismaking 

waarna we de 2e week allemaal op eigen niveau een mountainbikeroute hebben mogen fietsen.  

Squash/spinning: 

Bij fitnessclub Helmond hebben we gesquasht i.c.m. spinning. Bij het squashen konden de leerlingen zich uitleven en 

andere sportklasleerlingen uitdagen. Bij het spinning hebben de leerlingen hun uithoudingsvermogen kunnen testen 

op de fiets. 

Kickboksen: 

Bij kickboksvereniging Maach hebben alle leerlingen op een erg leuke en leerzame manier kennis mogen maken met 

kickboksen. Onder leiding van Chahib werden alle leerlingen meegenomen in de wereld van vechtsport. Verschillende 

technieken werden er aangeleerd waarbij vooral respect voor elkaar duidelijk naar voren kwam. Ook discipline en 

uithoudingsvermogen waren duidelijke aspecten die aan bod kwamen. 

 

Wij hopen met de gymsectie het 2e gedeelte van dit schooljaar ook op een uitdagende manier in te vullen. Tot nu toe 

zijn we erg tevreden over de inzet en motivatie van de leerlingen. Wij hopen dan ook veel leerlingen uit leerjaar 1 

komend schooljaar terug te zien binnen de sportklas. Wanneer je op dit moment niet in de sportklas zit, dan kun je 

begin leerjaar 2 eventueel instromen. 

Mochten jullie ideeën hebben over activiteiten voor binnen de sportklas, dan horen wij dit graag. 

 

De gymsectie. 

 

 
 

LEERJAAR 1 



 

 

 

 

 

 

SPORTKLAS LEERJAAR 2 
Inmiddels zijn we ruim een half schooljaar onderweg met onze sportklas uit leerjaar 2. Een mooi moment om eens een 

beeld te geven van een aantal activiteiten die plaats gevonden hebben. Het doel van de activiteiten is de leerlingen 

kennis te laten maken met verschillende sporten (verbreding binnen de sportwereld). Ook worden er naast 

onderstaande activiteiten andere onderdelen aangeboden die voornamelijk plaats vinden in de VEKA sporthal.   

Sportklasmiddag:  

De sportklasleerlingen uit leerjaar 2 zijn naar Center Parcs geweest in Valkenswaard. Daar heeft iedereen vrij mogen 

zwemmen en kunnen genieten van het golfslagbad en de wildwaterbaan.  

Handboogschieten: 

 

Bij handboogvereniging ‘Recht door zee’ 

mocht iedereen 1 uur lang kennismaken met 

de handboogsport. Voor de één een uitdaging 

en voor de ander een koud kunstje. Na een 

half uurtje oefenen onder begeleiding van 

ervaren handboogschieters, was er duidelijk 

vooruitgang geboekt. Het laatste half uur 

heeft iedereen geprobeerd zoveel mogelijk 

punten bij elkaar te schieten. 

 

Freerunning: 

Freerunning is een spectaculaire en uitdagende 

sport. Onze sportklasleerlingen hebben dit 

kunnen ervaren in onze eigen sporthal. Met 

behulp van verschillende materialen is er een 

mooi freerunparcour uitgezet. Iedereen heeft op 

zijn eigen niveau de verschillende hindernissen 

mogen oefenen. Uiteindelijk hebben de 

leerlingen individueel en per groep een zo snel 

mogelijke tijd neergezet. Na 1 uur springen, 

klimmen, rollen en weer doorgaan waren alle 

leerlingen moe maar voldaan. 

     

Curling: 

In Lierop ligt een indoor curlingbaan waarbij de leerlingen 

voor het eerst kennis hebben gemaakt met de curlingsport. 

Vooral in het begin was het voor de meeste lastig om de 

techniek onder de knie te krijgen. Maar na verloop van tijd 

werd er volop gescoord en hebben de leerlingen in 2-tallen 

een competitie afgewerkt.       

Wij hopen met de gymsectie het 2e gedeelte van dit 

schooljaar ook op een uitdagende manier in te vullen. Tot 

nu toe zijn we erg tevreden over de inzet en motivatie van 

de leerlingen. Mochten jullie ideeën hebben over 

activiteiten voor binnen de sportklas, dan horen wij dit 

graag. 

 

De gymsectie. 

 

LEERJAAR 2 



 

 

 

 

 

 

LILLE 
Op dinsdag 19 maart gaan we met de leerlingen uit leerjaar 3 en 4 met Frans in het pakket op excursie naar Lille 

(Frankrijk). We verzamelen rond 08.45 uur op school en verwachten rond 21.00-21.30 uur weer terug te zijn op school. 

Gedurende de dag zullen een aantal opdrachten gemaakt worden. Deze zullen beoordeeld worden en maken onderdeel 

uit van het programma van toetsing en afsluiting. Zorg voor gepaste kleding en schoeisel in verband met de 

stadswandeling die we gaan maken. En vergeet niet je paspoort of identiteitskaart mee te nemen!!! We hopen op 

een leerzame en vooral mooie dag. 

 

 

 

DIENSTVERLENING EN PRODUCTEN - DELTA ESCAPE 
 

 

 

We zijn bij Dienstverlening en Producten (keuzevak in leerjaar 3 en 4) bezig 

met het maken van een escaperoom. Om inspiratie op te doen zijn we met 

de hele klas naar RobaFesta geweest waar iedereen een escaperoom heeft 

gedaan, en daarna de andere heeft kunnen bekijken. Zo hebben we veel 

ideeën opgedaan voor onze eigen ruimte.  

Met ondersteuning van Mitch Gielen (directeur van Experience Republic, 

escaperoom bouwer uit Deurne) zijn we gaan oriënteren wat we nu willen 

gaan bouwen en waar onze ruimte allemaal aan moet voldoen. Ons doel, 

onze doelgroep, onze opdrachtgever enz. 

Na deze oriëntatie en ook de uitsplitsing in taken heeft iedereen zijn plek 

gekozen binnen het team om de escaperoom te bouwen. Zo hebben we 4 

groepen gemaakt. Groepen: bouw, look and feel, spellen en PR/financiën. 

Deze week gaan we starten met de daadwerkelijke bouw van de ruimte die 

we eind april zullen opleveren. Gave ideeën vliegen om de oren. En iedereen 

staat te stuiteren van de positieve energie. 

Onze afdeling PR/Financïen zal jullie verder op de hoogte houden van de 

vorderingen via onze social-media kanalen en andere ludieke acties. Om 

onze media kanalen te vinden komen op de site van onze school een paar 

linkjes te staan naar onze media kanalen, en houdt die goed in de gaten want 

er is een actie onderweg!  

 

Team DnP. 

Team PR-DeltaEscape . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEERJAAR 3 



 

 

 

 
 
 
LILLE 
Op dinsdag 19 maart gaan we met de leerlingen uit leerjaar 3 en 4 met Frans in het pakket op excursie naar Lille 

(Frankrijk). We verzamelen rond 08.45 uur op school en verwachten rond 21.00-21.30 uur weer terug te zijn op school. 

Gedurende de dag zullen een aantal opdrachten gemaakt worden. Deze zullen beoordeeld worden en maken onderdeel 

uit van het programma van toetsing en afsluiting. Zorg voor gepaste kleding en schoeisel in verband met de 

stadswandeling die we gaan maken. En vergeet niet je paspoort of identiteitskaart mee te nemen!!! We hopen op 

een leerzame en vooral mooie dag. 

 

 

 

EXAMENTRAINING (15 T/M 17 APRIL EN 6 MEI) 
Op maandag 15 april, dinsdag 16 april, woensdag 17 april en maandag 6 mei krijgen leerlingen uit leerjaar 4 in plaats 

van lessen examentrainingen van docenten. Op basis van de beschikbaarheid van docenten en de keuzes van leerlingen 

worden leerlingen ingedeeld. Deze indeling verwachten wij in de week na de toetsweek. Tijdens deze examen-

trainingen ligt de nadruk op examens oefenen en nabespreken. Daarnaast zullen docenten de laatste tips en tricks 

bespreken. De dagdelen duren van: 

- in de ochtend van: 08.30 - 11.30 uur.  

- in de middag van: 11.30 - 14.30 uur. 

De leerlingen volgen in totaal 4 dagdelen. Afhankelijk van de keuze kan een leerling een ochtenddeel of middagdeel 

vrij zijn.  

 

De heer Saber. 

 

 

 

DIENSTVERLENING EN PRODUCTEN 
Het einde van klas 4 DnP is in zicht. En wat een tof jaar hebben we gehad! We hebben de eindejaar trip naar 

Keulen/Parijs en de dagtripjes bedacht en gemaakt. We hebben instructie filmpjes gemaakt en als kers op de taart 

hebben we nu een project afgesloten waar we bordspellen hebben gemaakt in samenwerking met LeLa (BSO in 

Brouwhuis). Hiervoor kregen de groepjes een doelgroep toegewezen waarvoor ze een bordspel moesten ontwikkelen. 

Na een brainstormsessie kreeg iedere groep 5 minuten om vragen te stellen aan de eigenaresses van LeLa over hun 

bordspel ideeën. 

Nadat zij ook deze informatie tot zich hadden genomen zijn ze flink aan de slag gegaan. Zo hebben ze opdrachten 

verzonnen en uitgewerkt op vragenkaartjes. Hebben ze de bordspellen in Photoshop supervet gemaakt en hebben ze 

allerhande attributen her en der verzameld om het spel compleet te maken. Nadat alles professioneel geprint was zijn 

we naar LeLa gegaan om daar samen met de kinderen de spellen te spelen. De kleine kinderen waren dolenthousiast, 

net als onze leerlingen klas 4.  

LEERJAAR 4 



Naderhand heeft iedere groep zijn spel aan de rest moeten presenteren en daarbij ook de valkuilen en verbeterpunten 

moeten aangeven. Maar ook wat ze ervan geleerd hebben. Mooie en kwalitatief hoge presentaties van vrijwel alle 

groepen. Echt heel gaaf.  

Ook zijn we nog een middag gaan koken op de Groene Campus. Dit als voorbereiding op het examen waarbij koken 

een onderdeel zou kunnen zijn. Ze hebben hier in tweetallen het examengerecht van vorig jaar moeten maken. Dat viel 

nog niet mee. Hartige muffins en een caprese salade. Wij als docenten hebben hierbij alles nauwlettend in de gaten 

gehouden zodat wij naderhand aan de leerlingen konden vertellen waar nog verbeterpunten liggen.  

Het enige wat ons nu nog te doen staat is de voorbereiding voor het examen. Dit zal plaatsvinden in de week na de 

toetsweek. De week van 8 april.  

 

Team DnP. 

 

 

 

 

 

 


